Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums
09.02.2019

16.02.

16.02

23.02.

Pasākuma nosaukums

Par pasākumu

Februāris
Koncerts Mazmežotnes Mazmežotnes muižā, vokāli instrumentālais 25 77 22 69; 26 94 52 26
muižā
ansamblis "Neaizmirstulītes" un latviešu estrādes
www.mazmežotne.lv
dziedātājs Laimis Rācenājs aicina uz koncertu
"Varbūt..."
Meteņi Vecumnieku
Tradicionālas Meteņa svinībās – masku gājiens, Vecumnieku tautas nams.
novadā,
dažādas Meteņu aktivitātēs un danču vakars,
63976322, 28667825
Vecumnieku tautas namā, lauku sētās.
www.vecumnieki.lv
Valentīndienas balle
Atpūtas Kompleksā
“Miķelis”

Balle kopā ar Normundu Ķieti un Initu Āboliņu no
grupas “Lauku Muzikanti”. Biļetes un galdiņa
rezervācija – T. 26443496

Koncert Bauskas pils
muzejā

Bauskas pilī muzicēs senās mūzikas ansamblis
“Modus Vivendi” ar koncertu “Renesanses
dziesmas mātes valodā”

Marts
HASENS DRISI (HACEN DRICI) /1982/ - berberu
pēctecis, Ziemeļāfrikas pamatiedzīvotājs
02.03.
Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
Plkst. 12.00 un
darīšanas procesu, visu produktu
15.00
degustācija. Vēlams pieteikties iepriekš
08.03.- 14.04.
LMA pasniedzēju un
Izstādē būs apskatāmi Latvijas mākslas
studentu darbu izstāde akadēmijas vizuālās mākslas nodaļas studentu un
pasniedzēju darbi
08.03
Viktora Zemgala
Skaistas, skanīgas dziesmas Viktora Zemgala
koncerts
izpildījumā, atzīmējot Starptautisko Sieviešu
dienu.
09.03.2019
Koncerts Mazmežotnes Koncerts “Aizrautība” notiks Mazmežotnes muižas
muižā
pasākumu stallī. Ierašanās no pl. 18:00. Koncerta
sākums pl.19:00
12.03.- 15.03
Tehniski radošās
Pasākums fizikas un ķīmijas virzienā- Skolēnu
darbnīcas
brīvlaikā katru dienu plkst. 13.00 “Atlecošā
Bauskas Motormuzejā bumbiņa” un plkst.15.00 “Vēja ģenerators”,
izzinošs process, aktivitāte, sacensības

01.03.-28.04.

24.03

06.04.
Plkst. 12.00 un
15.00

Kontaktinformācija

Hasena Drisi / Alžīrija/
gleznu izstāde
Ekskursijas “Bauskas
alus“ darītavā

“Lielā diena”

Ekskursijas “Bauskas
alus“ darītavā

Lielās dienas sagaidīšanas pasākums.
Pavasara saulgriežu ieražas, gavilēšana, rotaļas,
šūpošanās, olu krāsošana un ripināšana. Piedalās
folkloras grupa „Laukam pāri”
Aprīlis
Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
darīšanas procesu, visu produktu
degustācija. Vēlams pieteikties iepriekš

26443496
www.mikelis.lv
63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
“Bauskas alus”,
25770575
www.bauskasalus.lv
Bauskas muzejs
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
26443496
www.mikelis.lv
25 77 22 69
26 94 52 26
www.mazmežotne.lv
67025887
www.motormuzejs.lv

V. Plūdoņa muzejs
26184631
elina.kula_braze@inbox.lv
www.bauskasmuzejs.lv
“Bauskas alus”,
25770575
www.bauskasalus.lv

Apkopoja un precizēja: Bauskas TIC 25.01.2019. TIC nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un izmaiņām!
www.visit.bauska.lv

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums
06.04
11.04
12.04
17.04.-22.05.

Pasākuma nosaukums
Liepājas Simfoniskā
orķestra koncerts
Rundāles pilī
Mazo vokālistu
konkurss ,,Cālis’’
Kino vakars Bauskas
pilī
Īras Rozentāles
jubilejas gleznu izstāde
“Simfonija”

21.04.

Vimbu svētki Mūsas
krastā

21.04

Lieldienas Miķelī

Par pasākumu
Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz koncertu.
Koncerta nosaukums un laiks tiks precizēts
Gados saglabāta tradīcija, lai dotu iespēju jaunajai
paaudzei sevi realizēt vokālajā jomā
Informācija par filmu tiks precizēta
Izstādē būs skatāmi vairāki gleznu cikli, kas
radušies māksliniecei klausoties simfonisko
mūziku. Gleznotāja skatītājus pārsteigs arī ar
jaunatklātu glezniecības tehniku
Dzīvā mūzika, kūpinātas vimbas, labas gribas
makšķerēšanas sacensības jeb vienkārši sirsnīgs
pasākums visai ģimenei – “Vimbu svētki”
Jautras aktivitātes gan lieliem, gan maziem!

Kontaktinformācija
Biļetes -Biļešu paradīze,
koncerta dienā pilī.
www.lso.lv
63941234
www.iecava.lv
63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
Bauskas muzejs
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
63923291
www.kultura.bauska.lv
26443496
www.mikelis.lv

Lieldienas novados
www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv, www.bauska.lv
01.05. – 30.10.

Apceļošanas akcija
“Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” 2019

04.05.

Brīvības svētki
Bauskas Kultūras
centra pagalmā
Ekskursijas “Bauskas
alus“ darītavā

04.05.
Plkst. 12.00 un
15.00
05.05.
10.05. vai
11.05. - 03.07
Maija vidus

11.05
11.05.

Maijs
Kopīgs maršruts un apceļošanas akcija Bauskas, Bauskas TIC, 63923797
Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadā Latvijā un
www.visit.bauska.lv
Biržu, Pasvales, Pakrojas, Jonišķu rajonā Lietuvā. https://www.facebook.com
Balvās 8 velosipēdi!
/kaiminizemgale
4. maijs ir diena, kad Latvijā tiek atzīmēta Latvijas
www.kultura.bauska.lv
valsts neatkarības atjaunošana
63923291

Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
darīšanas procesu, visu produktu degustācija. .
Vēlams pieteikties iepriekš!
Ekskursijas
Plkst.12.00, 12.30.Bauskas rātsnama interjera
Bauskas rātsnamā
ekspozīcijas apskate individuālajiem
apmeklētājiem gida pavadībā
TLMS “Bauska”
Bauskas muzeja TLMS “Bauska” tekstiliju un
izstāde
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja
TLMS “Klūga” pinumu darbu izstāde
Tulpju ziedēšana
Rundāles pils dārzā ik gadu uzzied apmēram 11
Rundāles pils parkā tūkstoši sīpolpuķu 94 m2 platībā: narcises,
hiacintes un 93 tulpju šķirnes, t.sk. šķirne “Latvija”
- Nīderlandes dāvana Latvijai
Mazo vokālistu
Mazo vokālistu konkurss “Cālis” Iecavas kultūras
konkurss
namā
“Sējas svētki” Ausekļu Ikgadējs pasākums, veltīts pavasara darbiem lauku
dzirnavās
sētā. Tiek darbināta lauksaimniecības tehnika un
instrumenti. Arodu meistari no visas Latvijas rāda

“Bauskas alus”,
25770575
www.bauskasalus.lv
Bauskas rātsnams,
63923797
27746484
Bauskas muzejs
63960118, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
Rundāles pils
63962197; 26499151
www.rundale.net
www.iecava.lv
26396878; 29197412
www.ausekludzirnavas.lv
www.vecumnieki.lv

Apkopoja un precizēja: Bauskas TIC 25.01.2019. TIC nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un izmaiņām!
www.visit.bauska.lv

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums

Pasākuma nosaukums

11.05.2019.
plkst.11.00

XIII Lielais Bazārs
Bērstelē

12.05

Mātes diena Miķelī

17.05.-19.05

Jāņa Salena tulpju
kolekcijas izstāde
Ekskursijas “Bauskas
alus“ darītavā

18.05.
Plkst. 12.00 un
15.00
18.05

Starptautiskā muzeju
nakts

18.-19.05

Folkloras festivāls

19.05.

24.05.- 18.06.

Retro motokross,
Pīlādžu mototrase,
Viļa dienas V. Plūdoņa
muzejā
Ķīnas māksla

25.05.2019

Koncerts - “Rožmalas”

31.05.2019

Mežotnes pilskalna
svētki
Rundāles novadā

21.05.

01-02..06.2019

FIA Eiropas autokrosa
čempionāta 2. posms
Mūsa Raceland” trasē
Bauskā

01.06.

Ģimeņu sporta diena
Bauskas stadionā

01.06

Rundāles novada
svētki

01.06

6. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju

Par pasākumu
Kontaktinformācija
savas prasmes un ļauj līdzdarboties. Izklaidei
amatnieku tirdziņš un priekšnesumi
Tirgošanas, koncerts, dažādas izdarības un
Lilita Lauskiniece,
aktivitātes. Koncertā piedalās – viesmākslinieki un
26524190
pašdarbības kolektīvi no Rundāles, Bauskas un lilita.lauskiniece@rundale.
Jelgavas novadiem
lv www.rundale.lv
Radošās darbnīcas mazajiem, ģimenēm.
26443496
www.mikelis.lv
Tradicionāla, Starptautiskās muzeju nakts ietvaros,
63960507, 63960506.
tulpju kolekcijas izstāde
www.bauskasmuzejs.lv
Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
“Bauskas alus”,
darīšanas procesu, visu produktu
25770575
degustācija. Vēlams pieteikties iepriekš
www.bauskasalus.lv
Starptautiskās muzeju nakts ietvaros,dažādi
Bauskas tūrisma
pasākumi Bauskas pils muzejā, Bauskas
informācijas centrs
motormuzejā, Bauskas muzejā, AK “Miķelis”, AK
63923797
“Rožmalas”, V.Plūdoņa muzejā
27746484
Folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku” Iecavā
www.iecava.lv
"Sidecar Kings" Dalībnieki no Igaunijas, Lietuvas,
Latvijas, Baltkrievijas, Polijas, Somijas
Dzejas lasījumi, muzikāli priekšnesumi un radošas
aktivitātes skolu audzēņiem
Ķīniešu, baušķenieku Jaaku ģimenes gleznu
izstāde
Bērnu deju koncerts - Vasaru sveicot atpūtas
kompleksā “Rožmalas”
Uguns nakts, kuras laikā būs dažādas aktivitātes
ar uguni un gaismām. Zupas vārīšana un ēšana,
noslēgumā koncerts Mežotnes baznīcā
Jūnijs
“1. un 2. jūnijā klātienē būs vērojams pasaules
līmeņa autokross. Divu dienu garumā norisināsies
FIA Eiropas autokrosa čempionāta 2. posms. 1.
jūnijā plkst. 19:00. Koncertā uzstāsties “Bermudu
Divstūris”, “Dakota” un citi
Pasākums, kurā pirmsskolas vecuma bērni kopā
ar vecākiem piedalās dažādās sportiskās
aktivitātēs
Rundāles novada svētki ”Pa ceļu ceļiem”( katras
novada vietas cildināšana)un draugu izcelšana
“Kopā būt”, ciemos “Tautumeitas”
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvi un
skolēnu interešu izglītības pulciņu dalībnieki

29454683
www.piladzis.lv
26184631
www.bauskasmuzejs.lv
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
26564580
www.rozmalas.lv
Lilita Lauskiniece,
26524190
lilita.lauskiniece@rundale.
lv
29333999
ivo@rallycross.lv
26559111
janis@rallycross.lv
www.rac.lv
www.kultura.bauska.lv
63923291
www.rundale.lv
Vecumnieku tautas nams
63976322, 28667825

Apkopoja un precizēja: Bauskas TIC 25.01.2019. TIC nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un izmaiņām!
www.visit.bauska.lv

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums
01.06.
Plkst. 12.00 un
15.00
01.06

02.06
07.-09.06

08.06.

09.06.2019
Jūnija vidusbeigas
21.-23.06

22.06.
22.06.-03.09
29.06

29.06.

Pasākuma nosaukums
svētki, estrādē pie
Jaunā ezera
Ekskursijas “Bauskas
alus“ darītavā
Liepājas Simfoniskā
orķestra koncerts
Rundāles pils Baltajā
zālē
Ekskursijas
Bauskas rātsnamā

Par pasākumu
pulcēsies, lai vienotos dziesmā un dejā, vēstot par
novada unikalitāti un veidojot koncertstāstu
Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
darīšanas procesu, visu produktu
degustācija. Vēlams pieteikties iepriekš
Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz koncertu.
Koncerta nosaukums un laiks tiks precizēts

Kontaktinformācija
www.vecumnieki.lv
“Bauskas alus”, 25770575
www.bauskasalus.lv
Biļetes- Biļešu paradīzes
tirdzniecības un koncerta
dienā pilī.
www.lso.lv
Bauskas rātsnams,
63923797; 27746484

Plkst.12.00, 12.30.Bauskas rātsnama interjera
ekspozīcijas apskate individuālajiem
apmeklētājiem gida pavadībā
Festivāls “Zobens un Starptautiski atzītas metālmūzikas apvienības,
www.zobensunlemess.lv
lemess” Bauskas
labākais no pašmāju smagās mūzikas, tautas
www.kultura.bauska.lv
Pilskalna parka estrādē tradīcijas, ieskats vēsturē –etniskās mūzikas un
seno amatu festivāls “Zobens un lemess”
Latvijas amatieru un
Zelta Mopēda čempionāts motokrosā,
29454683
junioru čempionāta
Vecumnieku novada kauss brīvajām klasēm
www.piladzis.lv
posms motokrosā
Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā MX solo
klasēm; Latvijas Junioru čempionāts motokrosā
MX solo klasēm
Koncerts Bruknas
Pasākums, kurā piedalās dažādi Latvijā pazīstami
www.brukna.lv
muižā
mūziķi un mākslinieki. Ienākumi no koncerta ir
25619979
ziedojums Bruknas baznīcas celtniecībai
Vēsturisko rožu un
Ik gadu ap Jāņu laiku pils dārzā apmeklētājus
Rundāles pils
peoniju kolekcijas
priecē vēsturisko rožu kolekcija un smaržīgo
63962197; 26499151
ziedēšana Rundālē
peoniju lauki, kur uzzied desmitiem šķirņu peoniju
www.rundale.net
Bauskas pilsētai 410 un Dažādi aizraujoši notikumi un pasākumi Bauskā, lai
www.kultura.bauska.lv
Bauskas novada svētki atzīmētu pilsētas 410 gadu jubileju un Bauskas
63923291
novada svētkus.
Bauskas Pilskalna parka estrādē, Rātslaukumā un
citviet pilsētā
Vasaras Saulgrieži
Vasaras Saulgrieži Latvijā 20.-30.gados.
63960508, 63960506.
Latvijā 20.-30.gados
Tradīcijas, vēsturiskas liecības, lietas, mode, retro www.bauskasmuzejs.lv
Bauskas muzejā
velosipēdu apskate
Bauskai - 410
Bauskas pilsētas jubilejai veltīta izstāde Bauska
63960507, 63960506
pastkartēs
www.bauskasmuzejs.lv
Rundāles pils Dārza
Rundāles pils Dārza ietvaros apmeklētāji varēs ne
Rundāles pils
svētki
tikai apskatīt parku un pili, bet arī uzzināt un apgūt
63962197, 26499151
ko jaunu, baudīt muzikālus un teatrālus
www.rundale.net
priekšnesumus, atpūšoties kopā ar ģimeni vai https://www.facebook.com
draugu lokā
/DarzaSvetki/
Pēterdiena Kurmenē, Kurmenes nelielajā, senu koku un drupu ieskautajā Kurmenes tautas nams
estrādē
estrādē notiek kurmeniešu svētki – Pēterdiena.
65152732,
Cildinot dzimto vietu, savas mājas un Mēmeles upi,
www.vecumnieki.lv

Apkopoja un precizēja: Bauskas TIC 25.01.2019. TIC nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un izmaiņām!
www.visit.bauska.lv

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums

06.07.
Plkst. 12.00 un
15.00
06.07.2019

Pasākuma nosaukums

Par pasākumu
Līgo svētki novados
www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv, www.bauska.lv

Ekskursijas “Bauskas
alus“ darītavā

Deju naktskoncerts
“Rožmalas”
06.-07.07.2019 Projekta 1836
laivošana pa Mūsu
06.07.-30.07.
Mārītes Collard
(Lietuva) izstāde
06.07
Viesnīcas “Miķelis” 2
gadu jubileja
07.07.
Ekskursijas
Bauskas rātsnamā
12.-13.07
13.07

16.07

20.07.
20. - 21.07

21.-07.

Jūlijs
Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
darīšanas procesu, visu produktu degustācija.
Vēlams pieteikties iepriekš!
Deju naktskoncerts “Zied mana dvēsle, kā saule
Rudzu laukā"
Laivošana no Dienvidsusejas līdz Skaistkalnei
Profesionālas, starptautiski atzītas mākslinieces
tekstilmozaīkas darbu izstāde
2 gadu jubilejas brīvdabas koncerts

Plkst.12.00, 12.30.Bauskas rātsnama interjera
ekspozīcijas apskate individuālajiem
apmeklētājiem gida pavadībā
Bauska Country
Festivālā uzstāsies pašmāju un ārvalstu mūziķi,
festivāls Bauskas
gaidāmas dažādas tematiskas aktivitātes, kā arī
Pilskalna parka estrādē festivālam atbilstoša atmosfēra
Senās mūzikas festivāls Starptautiskā senās mūzikas festivāla noslēgums
Rundāles pilī. Dienas laikā iespējams apmeklēt
vairākus koncertus dažādās norises vietās (Baltā
zāle. Zelta zāle, franču dārzs)
Vecumnieku Liliju
Vecumnieku novada ģerboņa simbols ir Lilija un
svētki, pie Vecumnieku Vecumnieku pagasta svētki ir nosaukti par godu
tautas nama
šim ziedam. Norisinās floristu konkurss, kurā
piedalās vairāki vietējie jau floristi, kā arī vairāki
pašmāju un citu novadu jaunie talanti, vietējo
amatnieku tirdziņš, atrakcijas un zaļumballe
Koncertuzvedums
Seno deju grupas “Galms” un senās mūzikas
“Zaudētā paradīze”
ansambļa “Trakula” koncertuzvedums “Zaudētā
Bauskas pils muzejā paradīze”
Festivāls “VIVAT
Festivāls” norisinās tās muzikālajam saturam
CURLANDIA”
vēsturiski atbilstošā vidē - tas atspoguļo Kurzemes
Bauskas pilĪ
un Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un
mākslas šedevrus. Uzstāsies vadošie Latvijas
senās mūzikas meistari un viesi no ārzemēm
VI Paukošanas turnīrs Bauskas pils muzejā sadarbībā ar Latvijas
“Ius Gladii - Zobena Paukošanas federāciju notiks floretes un špagas
tiesības”
paukošanas turnīrs “Ius gladii” jeb Zobena tiesības
Bauskas pils muzejā - radot apmeklētājiem priekšstatu, gan par
mūsdienu paukošanas sporta veidu, gan parāda
vēsturisko turnīru būtību

Kontaktinformācija

“Bauskas alus”,
25770575
www.bauskasalus.lv
26564580
www.rozmalas.lv
www.1836.lv
www.lutausi.lv
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
26443496
www.mikelis.lv
Bauskas rātsnams,
63923797
27746484
www.countrybauskafestiv
al.lv/
67205487
www.latvijaskoncerti.lv
http://www.smf.lv/lv/
Vecumnieku tautas nams
63976322, 28667825
www.vecumnieki.lv

63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
25714770
“Rīgas Senās Mūzikas
centrs”
www.earlymusic.lv
63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv

Apkopoja un precizēja: Bauskas TIC 25.01.2019. TIC nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un izmaiņām!
www.visit.bauska.lv

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums
27.07.

28.-29.07.

Pasākuma nosaukums
Par pasākumu
Senioru deju festivāls Senioru deju festivāls “Annas danči” norisināsies
“Annas danči” Bauskas jau astoto reizi – kā ierasts, arī šogad tajā
Pilskalna parka estrādē piedalīsies talantīgi un aizrautīgi senioru deju
kolektīvi no visas Latvijas
FIM Pasaules
Vairāk nekā 50 pasaules labākās blakusvāģu
čempionāts
ekipāžas, 80 ekipāžas citās blakusvāģu klasēs, 30
blakusvāģem
labākie Eiropas sportisti kvadraciklu klasē. Ap 20
FIME Eiropas
dalībvalstu
čempionāts kvadriem
Pīlādžu mototrase,
Stelpe

Kontaktinformācija
63923291
www.kultura.bauska.lv
29454683
www.piladzis.lv

Augusts
01.08.-10.09. “Bauskas vasara” 2019 Tradicionālā glezniecības plenēra dalībnieku darbu
63960507, 63960506
izstāde Bauskas muzejā
www.bauskasmuzejs.lv
02.-04.08
Kanepenes svētki,
Ikgadējs pasākums kas ir viens no tradīcijām Skaistkalnes tautas nams
Skaistkalnē pie tautas bagātākajiem svētkiem reģionā,jau no 19.gs. Tas ir
63933164
nama, baznīcā
slavens ar gadatirgu, kurš ir bijis viens no
www.vecumnieki.lv
lielākajiem Baltijā.
03.08.
Ekskursijas “Bauskas Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
“Bauskas alus”,
Plkst. 12.00 un
alus“ darītavā
darīšanas procesu, visu produktu degustācija.
25770575
15.00
Vēlams pieteikties iepriekš
www.bauskasalus.lv
03.-04.08.
Festivāls “Bauska
Latvijā iecienītu mūziķu uzstāšanās, sportiskas
63923291
TasTe” Bauskas
aktivitātes, aizraujošas nodarbes un vienkārši laba
www.kultura.bauska.lv
Pilskalna parka estrādē atpūta – tas viss gaidītākajā vasaras notikumā https://www.facebook.com
Bauskā
/BauskaTASTE
04.08.
Maizes diena
Stāstījums par maizes cepšanas tradīcijām, rudzu
V. Plūdoņa muzejs
maizes cepšana, radošas aktivitātes ģimenēm
26184631
elina.kula_braze@inbox.lv
www.bauskasmuzejs.lv
04.08
Ekskursijas
Plkst.12.00, 12.30.Bauskas rātsnama interjera
Bauskas rātsnams,
Bauskas rātsnamā
ekspozīcijas
apskate
individuālajiem
63923797
apmeklētājiem gida pavadībā
27746484
05.08.
Alfreda AmtmaņaAktieru Amtmaņu muzejā “Zvanītāju Bukās” Valles Aktieru Amtamaņu muzejs
Briedīša piemiņas
pagastā notiks tradicionālais piemiņas pasākums
26608478, 65152894
pasākums, Vallē
kopā ar Latvijas Nacionālā teātra aktieriem.
www.vecumnieki.lv
“Zvanītāju bukās”
Pastāvīgā ekspozīcija muzejā iepazīstina ar brāļu
Amtmaņu dzimtu, viņu dzīves gājumu, darbību
teātra mākslā.
10.08
Festivāls – Liepājas
Liepājas Simfoniskais orķestris aicina uz vienas Biļetes -Biļešu paradīzes
vasara Rundāles pilī
dienas mūzikas festivālu. Dienas laikā būs
tirdzniecības vietās un
iespējams apmeklēt vairākus koncertus
koncerta dienā pilī.
www.lso.lv
10.-11.08.2019 Projekta 1836
Laivošana pa Mūsas upi no Skaistkalnes līdz
www.1836.lv
laivošana pa Mūsas
V.Plūdoņa muzejam
www.lutausi.lv

Apkopoja un precizēja: Bauskas TIC 25.01.2019. TIC nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un izmaiņām!
www.visit.bauska.lv

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums
25.08.

Pasākuma nosaukums
Koncerts Barbeles
zēnu pamatskolā

01.09

Ekskursijas
Bauskas rātsnamā

06.09.-09.10.
07.09.
Plkst. 12.00 un
15.00
07.09

07.09.

08.09
12.09.
13.09
13.09.-13.10.

21.09

Par pasākumu
Koncerts “Uzcel savu skolu” otro gadu tiks rīkots
pasākums, kurā piedalās dažādi Latvijā pazīstami
mūziķi un mākslinieki.
Septembris
Plkst.12.00, 12.30.Bauskas rātsnama interjera
ekspozīcijas
apskate
individuālajiem
apmeklētājiem gida pavadībā
Mākslas skolas audzēkņu un pasniedzēju darbu
izstāde

Paņevežu bērnu
mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde
Ekskursijas “Bauskas Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
alus“ darītavā
darīšanas procesu, visu produktu degustācija.
Vēlams pieteikties iepriekš
Bauskas vecpilsētas Svētki sniedz iespēju iepazīties ar vēl neredzēties
pagalmu un Putras
vecpilsētas pagalmiem, iesaistīties aizraujošās
svētki, Zemgales
aktivitātēs, iepirkties Zemgales dižtirgū, kā arī
Dižtirgus
nobaudīt dažādu garšu putras
“Pļaujas svētki”
Seno un amatniecības darbu darīšana, skatīšanās
Ausekļu dzirnavās
un līdzdarbošanās: labības pļaušana, kūlīšu
Bārbelē
siešana u.c. Mājsaimniecības darbi- putras
vārīšana, sviesta kulšana, kāpostu skābēšana,
veļas mazgāšana, velēšana uz veleknes u.c.,
Visas dienas garumā kultūras programma un
amatniecības darbu tirdziņš
Tēva diena Miķelī
Radošās darbnīcas mazajiem un ģimenēm
Dzejas diena
V.Plūdoņa muzejā
Akcija “Sirds uz
perona”

Dzejas lasījumi, muzikāli priekšnesumi, radošas
aktivitātes skolu audzēkņiem
Septembrī, ikgadējo "Dzejas dienu" laikā iedzīvotāji
pulcējas Iecavas stacijā, lai lasītu dzeju zibakcijas
“Sirds uz perona” ietvaros.
Valūtas un naudas
Izstādē tiks izstādītas dažādas naudas vienības ar
vienības Bauskā un tās vēsturiskiem aprakstiem, sākot no senākajām
apkārtnē
naudas vienībām (seno romiešu monētas), līdz pat
20.gadsimta beigu lietotajai naudai
Kino vakars Bauskas Tradicionāls kinovakars Bauskas pilī
pilī

29.09

Miķeļa vārda diena /
Starptautiskā kafijas
diena

Svētku ēdienkarte un dzērienkarte par godu
Miķeļa vārda dienai un Starptautiskajai kafijas
dienai

05.10.
Plkst. 12.00 un
15.00

Ekskursijas “Bauskas
alus“ darītavā

Oktobris
Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
darīšanas procesu, visu produktu degustācija.
Vēlams pieteikties iepriekš

Kontaktinformācija
www.brukna.lv
brukna@brukna.lv
25619979
Bauskas rātsnams,
63923797
27746484
Bauskas muzejs
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
“Bauskas alus”,
25770575
www.bauskasalus.lv
www.kultura.bauska.lv
63923291
Ausekļu dzirnavas
26396878; 29197412
www.ausekludzirnavas.lv

26443496
www.mikelis.lv
www.bauskasmuzejs.lv
www.iecava.lv
Bauskas muzejs
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
26443496
www.mikelis.lv

“Bauskas alus”,
25770575
www.bauskasalus.lv

Apkopoja un precizēja: Bauskas TIC 25.01.2019. TIC nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un izmaiņām!
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Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums
12.10.-19.11.

Pasākuma nosaukums
Dzintars Adienis.
Gleznu izstāde

Par pasākumu
Jūrmalas mākslinieka Dzintara Adieņa zīmējumu
un gleznu izstāde

21.10- 25.10

Tehniski radošās
darbnīcas
Bauskas Motormuzejā

24.10.-31.12.

Muzeja jaunieguvumu
izstāde
Veļu vakars V.Plūdoņa
muzejā

Interesanta nodarbe fizikas un ķīmijas virzienāSkolēnu brīvlaikā katru dienu plkst. 13.00 “Atlecošā
bumbiņa” un plkst.15.00 “Vēja ģenerators”,
izzinošs process, aktivitāte, sacensības
Muzeja krājuma jaunieguvumu priekšmetu izstāde

25.10.

02.11.
Plkst. 12.00 un
15.00
02.11
11 11.

07.12.
13.-14.12.

15.12.
22.11.-15.01

28.12

Ekskursijas “Bauskas
alus“ darītavā

Veļu laika stāstu un tautasdziesmu vakars, veļu
mielasts. Piedalās folkloras kopas
Novembris
Iepazīšanās ar „Bauskas alus” tradīcijām un alus
darīšanas procesu, visu produktu degustācija.

Koncerts
Senās mūzikas koncerts “La Folias”
Bauskas pilī
Muzikāla gaismu
Iesākot Valsts svētku nedēļu, Vecumnieku novada
performance “Staro
iedzīvotāji un viesi ir aicināti vienoties kopīgā lāpu
Vecumnieki” pie
gājienā. Vietējās iestādes, uzņēmumi un
Vecumnieku tautas
privātpersonas piedalās un izgaismo vietējo
nama
apkārtni
Mārtiņdienas pasākumi un valsts svētki novados
www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv, www.bauska.lv
Koncerts
Bauskas pilī
“Ak, eglīte!”
Bauskas muzeja
pagalmā
Ziemas Saulgriežu
darbnīca V. Plūdoņa
muzejs
Jāzepa Pīgožņa balvas
“Par labāko Latvijas
ainavu glezniecībā”
konkursa darbu
izstāde
Senā dzīvesveida skola
“Ziemassvētku balle
Livonijā”
Bauskas pils muzejā

Kontaktinformācija
Bauskas muzejs
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
67025887
www.motormuzejs.lv
63960507, 63960506
www.bauskasmuzejs.lv
26184631
www.bauskasmuzejs.lv
“Bauskas alus”,
25770575
www.bauskasalus.lv
63922280, 63923793
www.bauskaspils.lv
Vecumnieku tautas nams
63976322, 28667825
www.vecumnieki.lv

Decembris
Igaunijas deju grupas “Saltatriculii” koncerts “Dejas
63922280, 63923793
Livonijas kara laikā” – Bauskas pils muzejā
www.bauskaspils.lv
Ikgadējs Ziemassvētku noskaņas radīšanas
63960508, 63960506.
pasākums: 13.12. bērnudārzu un jaunāko klašu www.bauskasmuzejs.lv
audzēkņiem; 14.12. ģimenēm ar bērniem,
individuāliem interesentiem. Eglītes rotāšana, rūķu
rotaļas, mīklas, dziesmas un radošās darbnīcas.
Ziemas Saulgriežu noskaņas radošās darbnīcas:
26184631
salmu puzuru un rotājumu gatavošana. Piedalās elina.kula_braze@inbox.lv
folkloras kopa “Laukam pāri”
www.bauskasmuzejs.lv
Izstādē būs skatāmas visas Latvijas profesionālu
Bauskas muzejs
mākslinieku gleznotas ainavas, kas jau 5.gadu tiek
63960507, 63960506
eksponētas Rīgas Sv.Pētera baznīcā.
www.bauskasmuzejs.lv
Bauskas pils muzeja apmeklētājiem būs iespēja
iejusties 15.gs. beigu - 16.gs. sākuma Melngalvju
brālības Ziemassvētku balles atmosfērā - mācīties
dejot un uzzināt, kā Ziemassvētkus svinēja pirms
vairāk nekā 500 gadiem

Bauskas pils muzejs
63922280, 63923793

Apkopoja un precizēja: Bauskas TIC 25.01.2019. TIC nenes atbildību par atceltiem pasākumiem un izmaiņām!
www.visit.bauska.lv

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
2019.gada nozīmīgāko un tradicionālo pasākumu plāns
Datums

Pasākuma nosaukums
Par pasākumu
Ziemassvētku, Jaungada pasākumi un balles novados
www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv, www.bauska.lv

Kontaktinformācija
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